ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΠΟΛΑ -ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΠΟΛΟΥ
Στις ερωτήσεις 1 έως 5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
1. Ένα ηλεκτρικό δίπολο:
α. διαρρέεται από ρεύμα που εξαρτάται από την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του.
β. διαθέτει δύο άκρα (πόλους) για σύνδεση στο κύκλωμα.
γ. προβάλει αντίσταση στην κίνηση των ηλεκτρονίων, όταν διαρρέεται από ρεύμα.
δ. Όλα τα προηγούμενα είναι σωστά.
2. Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι. Η αιτία που
προκαλεί το ηλεκτρικό ρεύμα είναι:
α. Η αντίσταση R που προβάλλει ο αγωγός στην κίνηση των ηλεκτρονίων
β. Το ρεύμα δημιουργείται από μόνο του χωρίς να χρειάζεται κάποια αιτία.
γ. Η τάση V ( διαφορά δυναμικού) που εφαρμόζεται στα άκρα του αγωγού.
δ. Όλα τα προηγούμενα είναι λάθος.
3. Η ηλεκτρική αντίσταση ενός ηλεκτρικού δίπολου ορίζεται από τη σχέση:
I
V
α. R=
β. R=
γ. R= V⋅I
V
I
δ. Όλες οι προηγούμενες σχέσεις είναι λάθος.
4. Η μονάδα της ηλεκτρικής αντίστασης είναι το:
α. 1Α (Ampere)
β. 1V (volt)
γ. 1Ω (Ohm)

δ. 1C (Coulomb)

5. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm η ένταση του ρεύματος που διαρρέει ένα
μεταλλικό αγωγό είναι :
α. αντιστρόφως ανάλογη με την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του.
β. ανάλογη με την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του.
γ. σταθερή ανεξάρτητα από την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του.
δ. Όλα τα προηγούμενα είναι λάθος.
6. Συνδυάστε τα στοιχεία της αριστερής στήλης με τα αντίστοιχα της δεξιάς
Στήλη 1

Στήλη 2
Διακόπτης
Γείωση
Αντιστάτης
Αμπερόμετρο

Α
Βολτόμετρο
V

Ηλεκτρική πηγή

7. Συμπληρώστε τα κενά:
α. Κάθε ηλεκτρικό δίπολο διαθέτει
στο ηλεκτρικό
.

με τα οποία συνδέεται

β. Όταν μεταβάλλεται η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα ενός διπόλου τότε
και η
του ρεύματος που το διαρρέει.
γ. Ένας αγωγός αντίστασης R=10 Ω διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι= 3Α άρα στα
άκρα του εφαρμόζεται τάση V=
δ. Όταν στα άκρα αντιστάτη εφαρμόζεται τάση V1 =20V η ένταση του ρεύματος που
τον διαρρέει είναι I1=4A. Αν στα άκρα του αντιστάτη εφαρμοστεί τάση V2 =30V η
ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει θα γίνει I2=
8. Κάποιοι μαθητές μέτρησαν την τάση που εφαρμοζόταν στα άκρα δύο αντιστατών
και την ένταση του ρεύματος που τους διέρρεε. Με βάση τα αποτελέσματα των
μετρήσεων κατασκεύασαν το παρακάτω διάγραμμα.
Α. Με βάση το διάγραμμα αυτό
να συμπληρώσετε τα κενά:
α. Για ίδια τιμή τάσης ο αγωγός 1
διαρρέεται από ρεύμα ................
έντασης από τον αγωγό 2, έτσι
β. Ο αγωγός 1 έχει ..................
αντίσταση από τον αγωγό 2.
γ. Δηλαδή στον αγωγό 2 τα
ηλεκτρόνια περνούν
με .......................δυσκολία
από ότι στον αγωγό 1.
Β. Επιλέγοντας τα κατάλληλα ζεύγη τιμών από το διάγραμμα και εφαρμόζοντας τη
σχέση ορισμού της αντίστασης για κάθε αγωγό βρίσκω ότι:
R1 =

=

= .................

R2 =

=

=.................

Γ. Επαληθεύουν οι τιμές που βρήκατε στο ερώτημα Β με τις παρατηρήσεις που
κάνατε στο ερώτημα Α; ...........................................................................
9. Κάποιοι μαθητές μέτρησαν την τάση που εφαρμοζόταν στα άκρα ενός αντιστάτη
και την ένταση του ρεύματος που τον διέρρεε. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων
φαίνονται τον παρακάτω πίνακα. Με βάση τις τιμές του πίνακα που ακολουθεί να
κατασκευάσετε το διάγραμμα τάσης έντασης και να βρείτε την αντίσταση του
αγωγού.
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